
Конференції Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Назва 

конференції / 

посилання на 

інформаційний 

лист 

Організатор 

Відповідальний за 

проведення, адреса, 

телефон, 

e-mail 

Дата 

проведення 

Робоча 

мова 
Формат 

Міністерства, 

відомства або 

установи, що є 

співорганізаторами 

заходу 

Посилання на 

програму 

конференції 

квітень 2021 
1. ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Дошкільна освіта в 

сучасному 

освітньому 

просторі: актуальні 

проблеми, досвід, 

інновації» 

Кафедра теорії і 

технологій дошкільної 

освіти та мистецьких 

дисциплін 

Проф. Танько Т.П.; 

вул. Валентинівська, 2, 

ауд. 212-В; 

тел. 68-48-83; 

kaf-music-art@hnpu.edu.ua 

 

22–23 квітня 

2021 

Укр., 

англ. 

Онлайн, заочна Міністерство освіти і 

науки України, 

Вірменський державний 

педагогічний 

університет імені 

Х. Абовяна (Вірменія), 

Мозирський державний 

педагогічний 

університет імені 

І.П. Шамякіна 

(Білорусь), 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника 

(Україна), 

Східноукраїнський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки (Україна), 

Телавський державний 

університет імені Якоба 

Гогебашвілі (Грузія) 

Сайт факультету. 

Анонси подій 

mailto:kaf-music-art@hnpu.edu.ua


2. Вузівська науково-

теоретична 

інтернет-

конференція для 

студентів, 

аспірантів, учителів 

шкіл і викладачів 

«Соціально-

психологічні засади 

розвитку 

особистості в 

освітньому процесі» 

 

Кафедра філософсько-

психологічної 

антропології  

проф. Дорожко І. І.; 

вул. Валентинівська, 2, 

ауд. 231-А;  

тел.: 68-10-76; 

psychotherapy16@gmail.com 

 

9–10 квітня 

2021  
Укр., 

англ. 

Інтернет-

конфереція 

 Сайт кафедри 

3. Майстер-класи зі 

створення 

дистанційних курсів 

на платформі 

Moodle  для 

викладачів та 

співробітників 

університету 

 

Кафедра інформаційних 

технологій 

Прокопенко А.І., Доценко 

С.О., Лєбєдєва В.В., 

Москаленко В.В., 

Алієв Х.М., Толяренко Н.І.; 

 Інститут інформатизації 

освіти  

     

4. Сучасний стан та 

тенденції розвитку 

початкової освіти в 

Україні 

Кафедра початкової і 

професійної освіти 

Лавренко С.О.; 

факультет початкового 

навчання, 

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 68-41-04; 
kaf-professional-

edu@hnpu.edu.ua 

 

1 квітня 2021 

 

Укр. Онлайн   

mailto:psychotherapy16@gmail.com
mailto:kaf-professional-edu@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-professional-edu@hnpu.edu.ua


5. Нові технології 

навчання у 

початковій школі 

(для вчителів, 

заступників 

директорів шкіл 

Київського, 

Московського 

районів) 

Кафедра теорії і 

методики викладання 

природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

О.М. Іонова, 

Л.І. Титаренко, 

О.М. Масюк; 

каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті, 

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 68-11-62; 
kaf-nature-

mathematics@hnpu.edu.ua 

 

19 квітня 

2021  

Укр. Онлайн   

6. Харківський 

міський постійно 

діючий  семінар із 

загальної 

антропософії та 

вальдорфської 

педагогіки 

 

Кафедра теорії і 

методики викладання 

природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

О.М. Іонова, 

В.В. Партола; 

кафедра теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті, 

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 68-11-62; 
kaf-nature-

mathematics@hnpu.edu.ua 

 

щотижня Укр. Онлайн Харківський 

політехнічний інститут, 

кафедра психології та 

педагогіки 

 

 

7. Четверта 

Міжнародна 

конференція 

молодих учених 

«Харківський 

природничий 

форум» 

 

Кафедра зоології,  

кафедра анатомії і 

фізіології людини імені 

д.м.н., 

проф. Я.Р. Синельникова, 

кафедра ботаніки 

  

Маркіна Т.Ю., 

Комісова Т.Є.;  

природничий факультет,  

вул. Валентинівська, 2; 

  тел. 67-69-92, 0506692577, 

tatyanakomisova@gmail.com 
 

16–17 квітня Укр. Дистанційно 

(видання збірки 

тез  

конференції) 

ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

Міністерство науки і 

вищої освіти Республіки 

Польща, 

Поморська академія у 

Слупську 
Інститут біології та Наук 

про Землю 

 

  

mailto:kaf-nature-mathematics@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-nature-mathematics@hnpu.edu.ua
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8. Відкритий науковий 

семінар кафедри 

ботаніки  

Кафедра ботаніки 

 

Твердохліб О.В.; 

природничий факультет, 

кафедра ботаніки, 

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 68-00-12; 0679434042;  

evtverd@gmail.com 
 

5–9 квітня  Укр. Дистанційно    

9.  Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Аргументи 

сучасної філології: 

„нестача” і 

„бажання” у тексті»  

 

Кафедра зарубіжної 

літератури та 

слов’янських мов, 

кафедра теорії і практики 

англійської мови, 

кафедра східних мов 

Науковий керівник 

конференц-проєкту – 

д. філол. н., проф. 

Криворучко 

Світлана Костянтинівна; 

Український мовно-

літературний факультет 

ім. Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, кафедра 

зарубіжної літератури та 

слов’янських мов, 

вул. Валентинівська, 2, 

каб. 403-В;  

тел. 097 438 50 52, 

050 719 0158; 
kaf-world-

literature@hnpu.edu.ua 

 

2–3 квітня 

2021  

Укр., 

рос., 

англ. 

Змішаний 

формат 

Університет 

Марії Кюрі-

Склодовської 

Люблін (Польща), 

Університет 

Сурколомбіана 

(Колумбія) 

 

mailto:evtverd@gmail.com
mailto:kaf-world-literature@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-world-literature@hnpu.edu.ua


10. XІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

студентства й 

наукової молоді 

«Філологія 

ХХІ століття» 

Кафедра української мови, 

кафедра української 

літератури та 

журналістики 

ім. проф. Л. Ушкалова, 

кафедра українознавства і 

лінгводидактики 

К.ф.н., доц. Лебеденко Юлія 

Миколаївна; український 

мовно-літературний 

факультет ім. Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, кафедра 

української мови,  

вул. Валентинівська, 2, 

каб. 211-А; 

тел. (0572) 68 02 36, 

(050) 300 48 82, 

(097) 928 70 80; 

lebedenkoj2015@gmail.com 

15 квітня 

2021  

Укр. Онлайновий 

формат 

  

11. Відкрита лекція 

Агнєшки Матусяк 

«Історія української 

літератури у фокусі 

посттоталітарних 

методик» 

Кафедра української 

літератури та 

журналістики 

ім. професора  

Леоніда Ушкалова 

Д. філол. наук, проф. 

Гармаш Людмила 

Вікторівна;  

український мовно-

літературний факультет 

ім. Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, кафедра 

української літератури та 

журналістики 

ім. проф. Л. Ушкалова, 

вул. Валентинівська, 2, 

каб. 226-А; 

тел. (095) 428 17 
kaf-ukr-world-

literature@hnpu.edu.ua 

28 квітня 

2021 

Укр. Онлайновий 

формат 

Uniwersytet Wrocławski  

mailto:lebedenkoj2015@gmail.com
mailto:kaf-ukr-world-literature@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-ukr-world-literature@hnpu.edu.ua


12. «Андрагогічний 

підхід у 

педагогічних 

дослідженнях». 

Науково-

практичний вебінар 

у рамках 

Міжнародної 

спеціалізованої 

виставки «Освіта та 

кар’єра – 2021» 

Харківський 

національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди,  

кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки,  

науково-методична 

лабораторія освіти 

дорослих та 

педагогічного 

проєктування  

 

Бережна С.В.; 

вул. Алчевських, 29; 

тел. 7171036; 
prorector_berezhna@hnpu.edu.ua 

10 квітня 

2021 

Укр., 

англ. 

Дистанційно Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

НАПН Ураїни  

Відділ андрагогіки,  

Громадська спілка 

«Українська асоціація 

освіти дорослих»  

 

травень 2021 
1. Всеукраїнська 

наукова 

конференція 

 «Українське 

державотворення: 

історичний аспект»  

 

Кафедра історії України Луценко М.В.,  

Гончарова О.С.; 

історичний ф-т, 

вул. Алчевських, 29, к. 303; 

тел. 057-700-48-01; 

kaf-ukraine-

history@hnpu.edu.ua 

 

21травня  

2021  

Укр., 

англ. 

Дистанційно   

2.  Круглий стіл для 

вчителів музичного 

мистецтва 

м. Харкова «Методи 

роботи з учнями на 

уроках мистецтва в 

умовах НУШ» 

Кафедра теорії і 

методики мистецької 

освіти та вокально-

хорової підготовки 

вчителя 

 

Зав. кафедри теорії і 

методики мистецької освіти 

та вокально-хорової 

підготовки вчителя, проф. 

Фомін В.В.; факультет 

мистецтв, пров. Фанінський, 

3-В,  

тел: +380982008191; 
kaf-theory-

choirmaster@hnpu.edu.ua 

травень 2021  Укр. Онлайн   

mailto:prorector_berezhna@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-ukraine-history@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-ukraine-history@hnpu.edu.ua
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3. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Час 

мистецької освіти» 

Кафедра теорії і 

методики мистецької 

освіти та вокально-

хорової підготовки 

вчителя 

 

Зав. кафедри теорії і 

методики мистецької освіти 

та вокально-хорової 

підготовки вчителя, проф. 

Фомін В.В.; факультет 

мистецтв, пров. Фанінський, 

3-В;  

тел: +380982008191;  
kaf-theory-

choirmaster@hnpu.edu.ua 

травень 2021  Укр. Онлайн   

 4. X студентська 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні аспекти 

дослідження і 

навчання іноземних 

мов» 

Факультет іноземної 

філології  (кафедра 

англійської філології, 

кафедра практики 

англійського усного і 

писемного мовлення, 

кафедра англійської 

фонетики і граматики, 

кафедра німецької 

філології, кафедра 

романської філології, 

кафедра східних мов) 

Князь Г.О., 

Подуфалова Т.В.;  

ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

вул. Валентинівська, 2, 

каб. 502-В; 

тел. 68-61-38; 

faculty-foreign-

philology@hnpu.edu.ua 

 

19 травня 

 2021  

Укр., 

англ., 

нім., 

франц., 

східні 

мови 

Онлайн   

5. ХІ Студентська 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні питання 

навчання і 

виховання 

молодших 

школярів»  

Факультет початкового 

навчання, 

кафедра теорії і 

методики викладання 

філологічних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

школі і спеціальній освіті 

Координатор з наукової 

роботи факультету 

початкового навчання 

О.М. Коваленко,  

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 68-63-12; 
kaf-methods-philology-at-

school@hnpu.edu.ua 

13 травня 

2021 

Укр. Онлайн   

mailto:kaf-theory-choirmaster@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-theory-choirmaster@hnpu.edu.ua
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6. ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція для 

студентів, 

аспірантів, 

докторантів, 

молодих учених 

«Наука та освіта в 

дослідженнях 

молодих учених» 

 

Харківський 

національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди 

 

О.І. Башкір;  

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 0984468262; 

olga.bashkir@hnpu.edu.ua 
 

 

13 травня 

2021 

Укр., 

англ. 

Очно-

дистанційна 

Міністерство освіти і 

науки України 

Рада молодих учених 

при Міністерстві освіти і 

науки України 

 

 

7. Нові технології 

навчання у 

початковій школі 

(для вчителів, 

заступників 

директорів шкіл 

Київського, 

Московського 

районів)  

Кафедра теорії і 

методики викладання 

природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

О.М. Іонова, 

Л.І. Титаренко,  

О.М. Масюк; 

кафедра теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті, 

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 68-11-62; 

kaf-nature-

mathematics@hnpu.edu.ua 

 

17 травня 

2021 

Укр. Онлайн   

mailto:olga.bashkir@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-nature-mathematics@hnpu.edu.ua
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8.  Харківський 

міський постійно 

діючий  семінар із 

загальної 

антропософії та 

вальдорфської 

педагогіки 

Кафедра теорії і 

методики викладання 

природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

О.М. Іонова, 

В.В. Партола; 

кафедра теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті,  

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 68-11-62; 

kaf-nature-

mathematics@hnpu.edu.ua 

 

щотижня Укр.  Онлайн Харківський 

політехнічний інститут, 

кафедра психології та 

педагогіки 

 

9. Початкова освіта і 

професійна 

підготовка 

майбутніх учителів 

початкових класів в 

умовах 

реформування 

української школи 

Кафедра початкової  і 

професійної освіти 

Філатова Л.С.; 

факультет початкового 

навчання, 

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 68-41-04;  
kaf-professional-

edu@hnpu.edu.ua 

14 травня 

2021 

Укр. Онлайн   

10. Студентські 

ініціативи: теорія і 

практика початкової 

освіти 

Кафедра початкової і 

професійної освіти 

Лавренко С.О.; 

факультет початкового 

навчання, 

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 68-41-04; 
kaf-professional-

edu@hnpu.edu.ua 

 

травень 2021 Укр. Онлайн   

mailto:kaf-nature-mathematics@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-nature-mathematics@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-professional-edu@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-professional-edu@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-professional-edu@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-professional-edu@hnpu.edu.ua


11. Харківський 

міжвузівський 

колоквіум «Наукове 

відкриття як етап 

пізнання» 

ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

природничий факультет, 

кафедра анатомії та 

фізіології людини імені 

Я.Р. Синельникова 

Іонов І.А.;  

Національний 

фармацевтичний 

університет, кафедра 

нормальної і паталогічної 

фізіології, 

вул.. Куликівська, 12; 

тел. 0990735687; 

ionov.igor2013@gmail.com 

 

19 травня 

2021 

Укр.  Онлайн ХНУ імені 

В.Н. Каразіна; 

Національний 

фармацевтичний 

університет, 

Харківський 

національний медичний 

університет 

 

12. Відкрита лекція 

з нагоди 150-річчя 

від дня народження 

Василя Стефаника 

Кафедра української 

літератури та 

журналістики 

ім. проф. Л. Ушкалова 

К.ф.н., доц. Лук’янова Ольга 

Сергіївна; 

український мовно-

літературний факультет 

ім. Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, кафедра 

української літератури та 

журналістики 

ім. проф. Л. Ушкалова, 

вул. Валентинівська, 2, 

каб. 226-А; 

тел. (068) 919 52 45; 

oggalook@gmail.com 

 

21 травня 

2021 

Укр. Онлайн   

13. Тематична 

навчальна аудиторія 

у ЗВО: дидактичні 

та пізнавальні 

ресурси 

Кафедра українознавства 

і лінгводидактики 

Зав. каф., докт. філол. наук, 

проф.  Маленко О.О.; 

український мовно-

літературний факультет 

ім. Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, 

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 0572681169; 

malenalingva@gmail.com 

 

18 травня 

2021 

Укр. Змішана форма   

mailto:ionov.igor2013@gmail.com
mailto:oggalook@gmail.com
mailto:malenalingva@gmail.com


14. І Міжнародна 

славістична 

конференція, 

присвячена пам’яті 

святих Кирила і 

Мефодія 

 

Кафедра українознавства 

і лінгводидактики 

 

Докт. філол. наук, проф., 

завідувачка кафедри 

українознавства і 

лінгводидактики ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

Маленко О.О., 

канд. філол. наук, доцент, 

докторантка кафедри 

української мови ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

Корнієнко С.І.; 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

український мовно-

літературний 

факультет імені 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, 

вул. Валентинівська, 2; 

тел. 0572681169 

malenalingva@gmail.com 

 

11 травня 

2021 

Усі 

слов., 

англ. 

 Онлайн 

(дистанційно) 

Шуменський 

університет 

 імені Єпископа   

Константина  

Преславського, 

факультет з  

гуманітарних наук 

 

 

 

15. Науково-

методичний семінар 

«Методичні 

особливості 

організації 

самостійної роботи 

магістрів-філологів» 

 

 

Кафедра української 

мови 

Щербакова Н.В., 

Олексенко О.А., 

Халіман О.В.; 

український мовно-

літературний факультет 

ім. Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, 

кафедра української мови, 

вул. Валентинівська, 2, 

каб. 211-А;  

тел. (0572)68 02 36; 
lingvos@meta.ua 

27 травня 

2021 

Укр. Очна форма / 

дистанційна 

форма (за умови 

несприятливої 

епідеміологічної 

ситуації) 

  

mailto:malenalingva@gmail.com
mailto:lingvos@meta.ua


16. XІХ Мiжнародна 

конференцiя з 

актуальних проблем 

філологічних 

дослiджень (пам’яті 

доктора 

філологічних наук, 

професора 

А.Т. Гулака) 

Кафедра зарубіжної 

літератури і слов’янських 

мов, кафедра української 

мови, кафедра 

українознавства і 

лінгводидактики 

Д. філол. н., проф. 

Криворучко 

Світлана Костянтинівна; 

український мовно-

літературний факультет 

ім. Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, кафедра 

зарубіжної літератури та 

слов’янських мов, 

вул. Валентинівська, 2, 

каб. 403-В;  

тел. 097 438 50 52, 

050 719 0158;  
kaf-world-

literature@hnpu.edu.ua 

к. філол.н., доц. Щербакова 

Наталя Володимирівна; 

український мовно-

літературний факультет 

ім. Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, кафедра 

української мови, 

вул. Валентинівська, 2, 

каб. 208-А;  

тел. (0572) 68 02 36, 

 066 7111281, 

 lingvos@meta.ua 

д. філол. н., проф. Маленко 

Олена Олегівна; український 

мовно-літературний 

факультет ім. Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, кафедра 

українознавства і 

лінгводидактики, 

вул. Валентинівська, 2, 

каб. 209-А;  

тел. 067 938 86 57, 

kafedra_dudact@ukr.net 
 

20–21 травня 

2021 

 

Укр., 

рос., 

англ.. 

Змішана форма Кафедра сучасних мов і 

культур Університету 

Пейс (Нью-Йорк, 

США); 

кафедра російської мови 

та літератури 

Ардаганського 

університету  

(Туреччина); 

кафедра 

мовленнєзнавства й 

теорії комунікації НО 

«Мінський державний 

лінгвістичний 

університет» (Білорусь); 

 кафедра славістики 

філософського 

факультету 

Університету імені 

Ф. Палацького в 

Оломоуці (Чехія); 

кафедра синхронічного і 

діахронічного 

мовознавства Інституту 

літературознавства і 

мовознавства 

Університету ім. Яна 

Кохановського в 

м. Кельце (Польща) 

 

 

mailto:kaf-world-literature@hnpu.edu.ua
mailto:kaf-world-literature@hnpu.edu.ua
mailto:lingvos@meta.ua
mailto:kafedra_dudact@ukr.net


17. Міжвузівська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

молодих науковців: 

«Актуальні 

проблеми 

досліджень у галузі 

соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи»  

Кафедра соціальної 

роботи і соціальної 

педагогіки 

 

Доц. Костіна В.В.;  

факультет психології і 

соціології;                         

тел. 095 885 73 56; 

sphnpu@ukr.net 

 

19 травня 

2021 

 

Укр. Онлайн-формат 

на платформі  

Zoom  

  

18. ІІІ науково-практична 

конференція молодих 

учених 

«Інноваційні 

педагогічні 

технології в 

цифровій школі» 

 

 

Кафедра інформатики Олефіренко Н.В.,  

Андрієвська В.М.; 

фізико-математичний 

факультет, 

вул. Валентинівська, 2,  

ауд. 213-Б; 

тел. 68-38-20 
andvera80@gmail.com 

13–14 травня 

2021 

 

Укр., 

англ. 

Дистанційно Міністерство освіти і 

науки України 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

 

https://kafinfo.org.ua/ 

 

19. V Міжвузівська 

студентська наукова 

конференція 

«Тенденції та 

перспективи 

розвитку економіки 

ХХІ століття очима 

молоді»  

Кафедра економічної 

теорії, фінансів і обліку; 

кафедра суспільно-

економічних дисциплін і 

географії ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

Мельникова О.В.; 

юридичний факультет, 

вул. Алчевських, 29, 

ауд. 212;  

тел. 0981777807 
kafedra_et@ukr.net 

 

20 травня 

2021  

Укр. Очна (якщо 

дозволить 

епідситуація), в 

умовах 

карантину - 

онлайн (ДП 

Moodleта Meet) 

 Програма 

конференції буде 

розміщена на ДП 

Moodle 

 6 травня 2021р. 

mailto:sphnpu@ukr.net
mailto:andvera80@gmail.com
https://kafinfo.org.ua/
http://hnpu.edu.ua/division/kafedra-geografiyi
http://hnpu.edu.ua/division/kafedra-geografiyi
http://hnpu.edu.ua/division/kafedra-geografiyi
mailto:kafedra_et@ukr.net


20. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Розвиток системи 

управління 

закладом освіти» 

Кафедра наукових основ 

управління 

Р.І. Черновол-Ткаченко, 

О.І. Мармаза, 

О.Є. Гречаник, 

О.В. Темченко; 

інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 

освіти, 

вул. Валентинівська, 2, ауд. 

216-А; тел. (0572) 68-02-92 

травень 2021    Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна 

академія, Полтавський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

М.В. Остроградського 

 

21. Круглий стіл щодо 

розробки нових 

курсів із 

використання 

цифрових 

технологій у 

навчальній 

діяльності магістрів 

Кафедра інформаційних 

технологій, 

природничий факультет, 

кафедра ботаніки 

Доценко С.О., Москаленко, 

В.В., Чаплигіна А.Б., 

Маркіна Т.Ю., 

Лєбєдєва В.В.; 

Інститут інформатизації 

освіти 

 

травень 2021      

червень 2021 
1. ХХІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Освіта і доля нації»   

Філософія Култаєва М.Д.; 

кафедра філософії, 

вул. Валентинівська, 2,  

к. 311-В;  

тел. 68-16-78; 
kaf-philosophy@hnpu.edu.ua 

4–5 червня 

2021  

Укр., 

англ. 

Дистанційно 

або на базі 

кафедри 

Інститут філософії НАН 

України, Національна 

академія педагогічних 

наук України, Польське 

Товариство педагогіки 

філософічної імені 

Броніслава 

Ф. Трентовського (TPF) 

 

http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-zdorovya-lyudini-ta-korekciynoyi-osviti
mailto:kaf-philosophy@hnpu.edu.ua


2. Науковий семінар 

«Інновації в галузі 

міждисциплінарного 

вивчення мов» 

Кафедра української 

мови 

Халіман О.В., 

Осіпова Т.Ф.; 

український мовно-

літературний факультет 

ім. Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, 

кафедра української мови, 

вул. Валентинівська, 2, 

каб. 211-А;  

тел. (0572)68 02 36; 

lingvos@meta.ua 
 

22 червня 

2021 

Укр. Очна форма / 

дистанційна 

форма (за умови 

несприятливої 

епідеміологічної 

ситуації) 

  

3. Онлайн-лекція 

«Інформаційна 

безпека у 

дистанційному 

навчанні» 

Кафедра інформаційних 

технологій 

Прокопенко А.І.,  

Доценко С.О., 

Ушмарова В.В., Гавриш І.В., 

Гриньова В.М.; 

Інститут інформатизації 

освіти  

червень 2021  Онлайн-лекція   

 

 

mailto:lingvos@meta.ua

